TER INFORMATIE

Wat zijn ‘buisjes’ eigenlijk?

Wat zijn ‘poliepjes’ eigenlijk?

Het zijn kleine plastic buisjes

Poliepjes heten eigenlijk

die eruit zien als een speel-

‘neusamandelen’ en ligt achter-

goed-diabolo, vandaar de

aan in de neusholte.

I N F O R M A T I E B R O C H U R E
P L A A T S E N V A N
T R O M M E L V L I E S B U I S J E S
E N V E R W I J D E R E N V A N
N E U S P O L I E P E N

naam.
Hoe is het verloop na de operaHoe worden de buisjes ge-

tie? Na de operatie kan uw kind

plaatst? Er wordt een kleine

nog wat pijn in de keel hebben.

sneetje (3mm) gemaakt in het

Vaak heeft het ook nog wat oud

trommelvlies. Het buisje wordt

bloed in de neus en in de keel.

geplaatst in het trommelvlies

Het is mogelijk dat uw kind zich

dus tussen het middenoor en

na de operatie wat misselijk

de gehoorgang.

voelt.

Hoe is het verloop na de opera- Mag de neus gespoeld worden?
tie? Direct na de operatie is er

Spoelen met fysiologische

soms wat bloed of slijm zicht-

zoutwater mag indien dit nodig

baar in de gehoorgang. Soms

zou zijn.

is er in de eerste uren na het
inbrengen van de buisjes kans

Mogen ze snuiten?

op duizeligheid/misselijkheid.

Liefst niet, indien nodig mag
het kind zachtjes zijn neusje

Gebruik van de zalf?

snuiten.

Ook bij een dagopname dienen de bezoekuren
gerespecteerd te worden (van 14u tot 20u)
In het belang van uw kind en de andere patiëntjes
vragen wij uw andere kinderen thuis te laten.

Indien de dokter dit nodig acht,
krijgt u een tube zalf en/of

Mag mijn kind gaan zwemmen,

druppels om in de oren te

douchen, in bad gaan?

doen. Gebruik deze 2x/dag

Bespreek dit met uw NKO-arts.

gedurende 5 dagen.

Wanneer moet ik op controle
gaan bij de NKO-arts?
Bespreek dit met uw NKO-arts.
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VERLOOP VAN DE DAG

Binnenkort zal uw kind een ingreep ondergaan.

Eén van de ouders mag mee naar het operatiekwartier

BELANGRIJK VOOR DE VOLGENDE DAGEN:

Hiervoor is een dagopname op de afdeling pediatrie

(aanduiden op de vragenlijst). U blijft bij uw kind tot het

noodzakelijk.

 Uw kind doet het best wat rustig aan: niet rennen,

onder narcose is.

Lees alvast even deze informatiebrochure om een

Tijdens de ingreep wordt er een infuus geplaatst.

overzicht te krijgen over het verloop van deze dag.
BELANGRIJK: Uw kind mag niet meer
drinken en eten vanaf middernacht!

INKOMHAL  inschrijven
Kids ID kaart (of ISI+) + verzekeringskaart

PEDIATRIE B5  aanmelden aan de balie
Opname door verpleegkundige

(Via een katheter in de hand of in de voet wordt er extra
vocht en pijnstilling toegediend)

springen,…

 Mag wel de woonst verlaten.
 Vermijd warmte: niet in de volle zon komen, geen
warme douche/bad,…

 Aangepaste voeding: Het is aangeraden uw kind de
Na de ingreep komt uw kind terug naar de afdeling

eerste dag licht verteerbare voeding te geven in

pediatrie.

verband met de nawerking van de narcose.

Uw kind zal nog moe en/of wat verdrietig zijn. Het is nu
belangrijk uw kind te laten RUSTEN.
Pas enkele uren na de ingreep en op advies van de

 Pijnstilling: indien nodig geeft u de avond na de
operatie nog iets tegen de pijn.
Mocht u toch nog vragen hebben dan kan u die gerust
stellen aan de arts of verpleegkundige.

verpleegkundige mag uw kind wat drinken. We starten
OPERATIEZAAL D4  1 ouder mag mee
(bij kinderen < 14jaar)
Behalve bij dringende urgenties

steeds met een beetje water, is uw kind niet misselijk,
dan krijgt het aangepaste voeding. Indien er zich geen
bijzonderheden voordoen en uw kind geplast heeft,
komt de verpleegkundige het infuus verwijderen.

Enige tijd voor de ingreep krijgt uw kind een
premedicatie. (Afhankelijk van het gewicht en leeftijd
wordt de medicatie rectaal of oraal toegediend) Uw kind
krijgt hiervan een slaperig gevoel, vanaf nu mag het
NIET meer rondlopen.

In de loop van de dag komt de dokter nog even langs op
de kamer om wat uitleg te geven over het verloop van
de operatie. De dokter zegt dan ook het uur van ontslag.

Wij wensen uw kind een spoedig herstel toe!

